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El vent del nord perd intensitat però es 
reforçarà de nou a partir de dijous 
 
 

 El vent del nord anirà perdent força durant dimarts i dimecres, tot i que 
no desapareixerà del tot. Dijous, però, es tornarà a reforçar i tornaran els 
cops molt forts als cims del Pirineu i a l’Empordà. 

 
 
El Servei Meteorològic de Catalunya informa que el potent anticicló centrat a l’oest 
de les Illes Britàniques es mantindrà en aquesta zona i afavorirà que segueixi bufant 
el vent del nord durant la resta de setmana. 
 
El vent de component nord va bufar entre moderat i fort durant bona part del dia 
d’ahir als dos extrems del país i a les cotes altes del Pirineu, amb ratxes màximes 
superiors als 90 km/h en alguns casos. La taula següent mostra les ratxes màximes 
superiors als 75 km/h enregistrades a les estacions de la XEMA (Xarxa d’Estacions 
Meteorològiques Automàtiques): 
 

Estació Comarca 
Ratxa màxima 

11/11/2013 (km/h) 

Portbou Alt Empordà 154,1 

Boí (2.535 m) Alta Ribagorça 110,9 

Núria (1.971 m) Ripollès 109,8 

Salòria (2.451 m) Pallars Sobirà 104,4 

Espot (2.519 m) Pallars Sobirà 101,9 

Mas de Barberans - Abocador Montsià 99,7 

el Perelló Baix Ebre 93,2 

Lac Redon (2.247 m) Val d'Aran 89,6 

el Port del Comte (2.316 m) Solsonès 89,6 

Molló Ripollès 85,7 

Roses Alt Empordà 84,6 

Banyoles Pla de l'Estany 83,9 

la Bisbal d'Empordà Baix Empordà 83,2 

Amposta Montsià 81,4 

Das Cerdanya 77,4 

Castell d'Aro Baix Empordà 76,3 

Sant Pere Pescador Alt Empordà 76,0 
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Al llarg de la matinada el vent s’ha afeblit en general, tot i que ha continuat bufant 
moderat i amb alguns cops forts al nord del cap de Creus i en punts del Pirineu. La 
taula següent mostra les estacions de la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques 
Automàtiques) que han enregistrat ratxes màximes superiors als 50 km/h fins dimarts 
a les 10:30 del matí: 
 

Estació Comarca 
Ratxa màxima 
12/11/2013 fins a les 
10:30 (km/h) 

Portbou Alt Empordà 110,9 

Núria (1.971 m) Ripollès 92,5 

Molló Ripollès 69,5 

Roses Alt Empordà 69,5 

Boí (2.535 m) 
Alta 
Ribagorça 

68,4 

Espot (2.519 m) 
Pallars 
Sobirà 

63,4 

Malniu (2.230 m) Cerdanya 63,0 

Salòria (2.451 m) 
Pallars 
Sobirà 

60,8 

PN dels Ports Baix Ebre 60,1 

la Bisbal d'Empordà 
Baix 
Empordà 

58,0 

Lac Redon (2.247 m) Val d'Aran 58,0 

Montsec d'Ares (1.572 
m) 

Pallars 
Jussà 

57,6 

Santuari de Queralt Berguedà 56,9 

Sant Pere Pescador Alt Empordà 54,0 

el Perelló Baix Ebre 52,6 

el Port del Comte (2.316 
m) 

Solsonès 52,6 

Castell d'Aro 
Baix 
Empordà 

52,2 

 
La gràfica següent mostra l’evolució semihorària de la velocitat mitjana (VV) i la ratxa 
màxima del vent (VVX) a l’estació de la Bisbal d’Empordà (el Baix Empordà) al llarg 
de les últimes 24 hores, fins a les 10:30 del matí. S’hi pot veure la ratxa màxima 
assolida ahir al migdia, l’afebliment del vent que s’ha produït durant la nit i el 
posterior augment de les últimes hores: 
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La nit passada la humitat relativa ha estat extremadament baixa allà on ha bufat la 
tramuntana, amb valors entre el 5% i el 10% a molts sectors de l’Alt i el Baix 
Empordà, el Gironès i la Selva. A Banyoles, la humitat relativa ha arribat a ser del 
3%, un registre excepcional. Al llarg de la matinada, el comportament de la 
temperatura i la humitat relativa ha estat molt contrastat entre les zones on el vent ha 
continuat bufant, tot i que afeblit, i aquelles on el vent pràcticament ha encalmat. A 
l’Alt Empordà i gran part del Baix Empordà i Pla de l’Estany, on la tramuntana ha 
continuat bufant durant pràcticament tota la nit, la temperatura s’ha mantingut molt 
elevada, entre els 15 i els 18 ºC en general, amb una humitat relativa que, tot i que 
s’ha recuperat, s’ha mantingut clarament per sota del 50% durant la matinada. En 
canvi, a les zones més arrecerades del Gironès i la Selva, on el vent s’ha afeblit fins 
a pràcticament desaparèixer, la temperatura ha caigut en picat i la humitat relativa 
s’ha situat per sobre del 80%. A la ciutat de Girona, on ahir a les 10 de la nit hi havia 
18 ºC de temperatura i una humitat relativa del 4%, aquesta matinada la temperatura 
mínima ha baixat fins a 1,6 ºC, amb una humitat relativa que ha fregat el 90%. 
Curiosament, la temperatura més baixa de totes les estacions de la XEMA s’ha 
assolit a Vilobí d’Onyar (la Selva), amb -1,4 ºC, un valor fins i tot inferior al que hi 
havia a les estacions d’alta muntanya del Pirineu. 
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LA PREDICCIÓ 
 
 
Dimarts 12 i dimecres 13 el vent del nord bufarà moderat amb cops forts, tant a 
l’Empordà com als cims del Pirineu. Es preveuen ratxes de fins a 50 o 60 km/h, i 
humitats relatives molt baixes, que podran rondar el 50 % en general a les zones 
ventades, tot i que en alguns moments al centre del dia podria baixar puntualment 
per sota del 20 %. A banda, dominarà el sol en general amb el pas de núvols alts i 
mitjans, tret del Pirineu, on la nuvolositat serà més abundant i al seu vessant nord es 
preveuen algunes precipitacions  febles (cota de neu: de 2400 a 2000 metres). La 
temperatura baixarà lleugerament. 
 
Dijous 14 es preveu un reforç general del vent del nord al terç nord del país, però 
especialment a l’Empordà i als cims del Pirineu i del Prepirineu on les ratxes 
màximes podran superar els 90 km/h. Seguirà dominant el sol en general amb el pas 
de núvols alts i mitjans. Al Pirineu la nuvolositat serà més compacta i es preveuen 
precipitacions amb una cota de neu que baixarà fins els 1200 metres. La 
temperatura davallarà de manera acusada en general i l’estat de la mar s’alterarà 
notablement al nord de la Costa Brava. 
 
Divendres 15 el vent del nord encara donarà lloc a ratxes màximes de més de 90 
km/h, especialment durant la primera meitat del dia. A partir de la tarda anirà 
afluixant. Tot i que el cel es mantindrà poc ennuvolat i farà sol en general, es 
mantindrà l’ambient fred arreu i es reactivaran les precipitacions al Pirineu, amb una 
cota de neu al voltant dels 1000 metres. 
 
El proper cap de setmana serà fred en general i amb vent més fluix. Tot i això, els 
models de mitjà termini indiquen l’arribada d’una pertorbació que de cara a 
diumenge podria donar lloc a un nou reforçament de la tramuntana a l’Empordà i 
d’algunes precipitacions al quadrant nord-est (cota de neu al voltant dels 1200 
metres). 
 
A causa de la predicció, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per 
intensitat per vent i per estat de la mar. 
 
Més informació a www.meteo.cat i a les xarxes socials facebook.com/meteocat i 
@meteocat. 
 
12 de novembre de 2013 

http://www.meteo.cat/

